
Na wystawie prezentowane
były prace plastyczne wykonane
przez dzieci oraz dokumentacja
fotograficzna z przebiegu więks-
zości spotkań i wycieczek.
Głównym punktem uroczystości
było rozstrzygnięcie dwóch kon-
kursów, które zostały ogłoszo ne
w ramach projektu.

W konkursie na plakat pod
nazwą „„KKttoo oosszzcczzęęddzzaa,, tteenn mmaa””
zwyciężyli:
1 miejsce – Agnieszka Ukuś
2 miejsce – Mateusz Kwiecień
3 miejsce – Marcin Juraszek

Kolejny konkurs – „„GGrroo ssii --
kkoowwyy RReekkoorrdd”” polegał na zbiera-
niu jednogroszówek. Ponieważ
ilość grosików przerosła nasze
oczekiwania (i techniczne możli-
wości przeliczenia), podjęto decy-
zję o wyłonieniu zwycięzców
poprzez zważenie zebranych
przez uczestników monet. Łącz-
nie na konkurs złożono 45 kilo-
gramów i 316 gramów jednogro-
szówek!

Zwyciężyli w grupie najmłod-
szych dzieci:
1 miejsce – Laura Kocur (7,002 kg)
2 miejsce – Agata Sycha (6,876 kg)
3 miejsce – Arek Paruch (4,210 kg)

W grupie młodzieży:
1 miejsce – Daria Niedziela
(5,352 kg)
2 miejsce – Patrycja Olma (2,426 kg)
3 miejsce – Angelika Stypa
(2,116 kg)

Zwycięzcy otrzymali warto-
ściowe nagrody, wszyscy uczest-
nicy upominki – płyty DVD
„Lucjan, lew jakiego nie było”.
Cała uroczystość była niezwykle
radosna, były podziękowania 
i wie le uśmiechów na twarzach
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Letnia Czytelnia Prasy
Biblioteka Centralna już od maja zaprasza do korzystania z Letniej Czytelni 
w ogrodzie bibliotecznym. W naszej ofercie ponad 40 tytułów prasowych! 



dzieci. Niezwykłego charakteru
dodawał też „żywy” Lew Lucjan.

Realizacja projektu dobiegła
końca. Pozostały miłe wspom-
nienia i refleksje, które utwierdza-
ją nas, że to, co robimy dobrze
służy naszym najmłodszym czytel-
nikom. Dostarczenie dzieciom
wiedzy na temat oszczędzania,
wartości pieniądza czy wspólnej
waluty Europy – jest koniecznoś-
cią. Każdy dzień stawia także
najmłodszych przed koniecznością
podejmowania wielu decyzji.
Mimo, że pozornie nie dotyczą
spraw związanych z pieniędzmi, to
najczęściej są to właśnie wybory
o charakterze finansowym.

Terminy ekonomiczne często
są przez dzieci określane, jako
niezrozumiałe. Pojęcia takie jak,
awers, rewers, karta bankoma-
towa, karta kredytowa, konto
bankowe, euro, lokata są trudne
dla 10 czy 12 latka. Poznanie
znaczenia tych słów i umiejęt-
ność racjonalnego gospodarowa-
nia swoimi oszczędnościami jest
jedną z podstawowych, jakie
powinni posiąść młodzi ludzie,
aby w przyszłości stać się
świadomymi konsumentami.

Popołudniowe spotkania w bib-
liotece w ramach projektu, dały
dzieciom i młodzieży wymierne
korzyści – nauczyliśmy ich umie-
jętności radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach związanych
z ekonomią, w banku, w sklepie.
Także uświadomiliśmy, że
nauka nie musi być nudna, że
okazją do nauki może być też
wyśmienita zabawa. Daliśmy im
okazję do przeżycia sukcesu,
które to przeżycie jest tak istot-
nym elementem w procesie ucze-
nia się i samooceny.

Wszystko to było możliwe
dzięki ogromnemu zaangażowa-
niu bibliotekarzy i wolontar-
iuszy z piekarskiego oddziału
ING Bank Śląski oraz Fundacji
ING Dzieciom.

Do zobaczenia przy realizacji
kolejnych projektów.

Bezprzewodowy Internet!
W Bibliotece Centralnej oraz filii 1, 5, 6, 7 i 9 można bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego Internetu.
Ze względu na małą liczbę komputerów prosimy o przynoszenie własnych laptopów.
Zapraszamy do korzystania z nowej usługi naszej Biblioteki!



Z utęsknieniem czekam gdy wreszcie spłynie zima,
nurt rzeki porwie ją razem z jej chłodem.
Wzejdzie nowe, jaśniejsze, bardziej gorące słońce
– muszę jeszcze ciut, odrobinę wytrzymać!

Dzisiaj pojadę do pracy, ostatni raz w futrze,
odprowadzana nieprzyjaznymi podmuchami.
Po drodze wyrzucę resztki beznadziejnej tęsknoty
zastygłej w lodzie… uszczęśliwiona wrócę pojutrze!

Na przekór zamieci, ciemnościom otaczającym dzień,
ja czekam blasku i chwały słońca,
nowy otworzy się rozdział- rozbudzając wyobraźnię,

w nim przeznaczenie na wiosennej drodze spotkam.

Wiosna jest jeszcze płodem, jeszcze jej nie widać,
lecz czuję ją w sobie - żywo krew tętni w całym ciele!

Powoli urodzi się roześmiana dając nam wytchnienie:
w zapachach i rozedrganym z chichotu wietrze.

Zaszeleszczą, zaśpiewają zielone liście
strzelając dumnie ku niebu jak armatnie kule,
moje czarne oczy rozszerzone szeroko…
spoglądać będą z podziwem i czule.

Zima stanie się wkrótce efemerydą,
zabierze z sobą tę niemoc zastygłą,
skostniałą na mrozie. Jeszcze moment
wahania – jaskrawe światło rozbłyśnie za szybą.

Najtrwalsze kry stopią promienie,
kurz wymiecie hasający, niesforny wiatr,
urodzi się nowe, różowe dziecię…
jego imieniem - wiosna - nazwie cały świat!

Pajacyk i Bajka
Biblioteka Centralna zaprasza dzieci w wieku od 4 do 6 lat na piątkowe spotkania

edukacyjno-literackie o godzinie 18:00.

BBBBiiiibbbblllliiiiooootttteeeecccczzzznnnnyyyy
KKlluubb TTwwóórrccóóww LLiitteerraacckkiicchh jjuużż

ddzziiaałłaa!!
W styczniu rozpoczęły się spotkania Klubu Literackiego. Zrzesza on na chwilę

obecną pięciu członków, których pasją jest pisanie poezji i prozy. Zapraszamy kolej-
ne osoby do włączenia się do naszego klubu. Gwarantujemy, że czas spędzony na
spotkaniach nie będzie czasem straconym. Wspólnie będziemy się  uczyć,  jak  two-
rzyć teksty literackie, wspierać  się dobrą radą, oraz poznawać ludzi o podobnych
zainteresowaniach. Celem klubu  jest  rozwijanie talentu i rozmowy o literaturze. 

Poniżej publikujemy wiersz Pani Cecylii Kroczek pod tytułem Tęsknota za słoń -
cem. Pisze w nim o rzeczach zwykłych, których każdy z nas doświadcza – widzi,
obserwuje. Niezwykłość wiersza tkwi jednak w tym, że nie każdy potrafi tą zwykłość,
oczywistość ująć w sposób tak trafny, jak Pani Cecylia. 

Tęsknota za słońcem



„„BBoogguu ddzziięękkii zzaa żżyycciiee ppoo żżyycciiuu,,
AAllee ccoo zzrroobbiićć zzee śśmmiieerrcciiąą 

pprrzzeedd śśmmiieerrcciiąą ……””

MMeemmeennttoo mmoorrii
Każde pożegnanie i rozstanie jest

chwilą trudną i wzruszającą. Pożegnanie
ostatnie jest niewątpliwie najsmutniej-
sze. Takie refleksje w ostatnim czasie
były bliskie każdemu Polakowi. Więk -
szość z nas nie znała osobiście ofiar kata-
strofy samolotu prezydenckiego, ale były
nam na swój sposób  bliskie za sprawą
przekazów medialnych.

Wielu z nas śledząc transmisje
telewizyjne z licznych uroczystości  na
Lotnisku Okęcie, przejazdów konduktów
żałobnych ulicami Warszawy,  uroczys-
tości  pogrzebowych, mimo ogromnego
żalu i smutku, miało poczucie dumy, że
jesteśmy Polakami. Wspaniałym, wrażli-
wym narodem słowiańskim, potrafiącym
godnie zmierzyć  się z  ogromną tragedią.
Narodem, który w obliczu wielkich
wydarzeń okazuje tak pięknie swój patri-
otyzm i przywiązanie do Ojczyzny. Tak
od serca, autentycznie i szczerze. To taka
lekcja patriotyzmu na żywo, tym bardziej
cenna, że uczestniczyła w niej  cała
Polska. Pozostańmy pilnymi uczniami tej
bolesnej, ale jakże pouczającej lekcji
życia. Tylko tyle i aż tak wiele.

Jak zapisać się do biblioteki?
Wystarczy dowód tożsamości ze zdjęciem, z którym należy udać się do najbliższej placówki. 

Dzieci do biblioteki zapisują rodzice. Korzystanie z bibliotek jest bezpłatne

TTrraaggeeddiiaa
Sobotni ranek, 10 kwietnia…

samolot wzleciał wysoko
z elitą społeczeństwa.
Szykowała się tragedia,
której nikt nie przewidział 
– no bo jak i skąd ?
Wylatywali z Okęcia…
prosto w objęcia Boga
– czy ktoś popełnił błąd?
Utopią są czyjeś winy,
które nie są do stwierdzenia
– nie można osądzać duchów,
co nagle, nieoczekiwanie,
mówią: „Do widzenia!”.
Polecieli na skrzydłach…
prosto , strzeliście do nieba.
Zostawili: zmartwienia,
bliskich i wszystko na ziemi
co pozałatwiać było trzeba 
– lecz już nie zdążyli.
Pozostał:  niedosyt, żal,
pustka, gorycz i rozpacz, 
w pamięci żywych- przeszłość,
na kartach której, 
wpisano – „Byli”.
Pożółkną teraźniejsze zdjęcia,
słowa zatrą się w pamięci
i tylko pozostanie modlitwa
opłakująca wszystkie odejścia!

Cecylia Kroczek


